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Voorwoord 
 

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

Assalam alaikum (vrede zij met u), 

Voor u ligt het beleidsplan van de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Het beleidsplan omvat een 

overzicht van de doelstellingen, activiteiten van de vereniging en geeft inzicht in de werving van 

gelden en het beheer van het vermogen. 

Een vereniging waarin iedereen welkom is, ongeacht je religieuze- of etnische achtergrond. 

 

Het bestuur van de Vereniging El Mouahidine 
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1 Historische ontwikkeling van de vereniging 
 

1.1 Eerste generatie 

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig was er een tekort aan ongeschoold personeel in Nederland. 

Om de economie draaiende te houden werden er arbeidskrachten in de landen rondom de 

Middellandse Zee aan getrokken zoals Marokko en Turkije. 

Aanvankelijk kwamen de gastarbeiders voor een bepaalde tijd, om zoveel mogelijk geld te verdienen 

en vervolgens terug te keren naar land van herkomst. Uiteindelijk hebben de meeste gastarbeiders 

hun gezin over laten komen en zich gevestigd in Nederland. 

Ook in Leerdam hebben zich gastarbeiders gevestigd. De Marokkaanse gemeenschap in Leerdam 

groeide en er kwam behoefte aan een ontmoetingsplaats. In 1987 is door de Marokkaanse 

gemeenschap in Leerdam de Vereniging El Mouahidine gesticht. 

 

1.2 Toekomstvisie 

De Marokkaanse gemeenschap is groeiende in Leerdam en omstreken. Naast de Marokkaanse 

gemeenschap heeft de vereniging ook leden (en niet-leden) en bezoekers afkomstig uit onder andere 

de volgende migratielanden: 

- Egypte 

- Ethiopië 

- Irak 

- Libanon 

- Libië 

- Soedan 

- Somalië 

- Tunesië 

- Turkije

Bij de leden (tweede en derde generatie) is er grote behoefte aan een grotere ruimte (permanent 

gebouw) om de activiteiten (hoofdstuk 2) uit te kunnen oefenen en verder te ontplooien. Het 

huidige verenigingsgebouw is niet meer van deze tijd (semi-permanent) en erg verouderd. 

Vooral de sociale- en educatieve functies kunnen momenteel niet goed worden beoefend door 

gebrek aan ruimte. Het aantal leden is groeiende en deze behoefte wordt daardoor steeds breder. 

Het bestuur van de vereniging en één van haar commissies is sinds 2008 in gesprek met de 

gemeente Leerdam om de huidige kavel tegen een maatschappelijke prijs te kopen. Na koop van 

de kavel (sedert 2017 in eigendom), is de doelstelling om voor 2020 een nieuw 

verenigingsgebouw te bouwen. 

Omdat de vereniging de investeringen voor de bouw van een nieuw pand en koop van de kavel 

niet direct kan dragen, zal getracht worden om zoveel mogelijk donaties en een financiële 

bijdrage voor de bouw van haar leden te innen (hoofdstuk 4). Deze gelden zullen op de rekening 

van de vereniging worden gespaard. Het financiële plaatje is ook voor de lange termijn. 



2 Doelstelling Vereniging El Mouahidine 
 

2.1. Statuten 

In artikel 3 van de statuten van de Vereniging El Mouahidine is het volgende opgenomen met 

betrekking tot de doelstelling van de vereniging: 

De vereniging stelt zich ten doel: 

- Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur. 

- Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de Islamitische 

burger in Nederland. 

 

2.2. Middelen 

De vereniging tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip 

voor de verschillende culturen. 

Hiervoor organiseert de Vereniging El Mouahidine voor zowel haar leden als niet-leden 

educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de 

integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen. 

Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoner en 

sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving 

te bevorderen. 

Voor de eigen gemeenschap (lees leden) verrichten leden van de vereniging de volgende 

bezoeken: 

- Huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid 

- Ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis 

- Het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties 

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in bij haar leden tijdens 

(natuur)rampen in de wereld. De vereniging kiest dan een goeddoel uit waar deze gelden naar toe 

gaan.  



3 Organisatiestructuur 
 

3.1. Statuten 

In artikel 9 van de statuten van de Vereniging El Mouahidine is het volgende opgenomen met 

betrekking tot het bestuur: 

- Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal 

van tenminste vijf en ten hoogste negen personen, die door de algemene vergadering uit 

de leden worden benoemd. 

- De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het 

bepaalde in lid 3. 

Tot het opmaken van een dergelijke voordracht zijn bevoegd zowel bestuur als tenminste 

een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der 

stemmen. 

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 

Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen voor 

de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

- Aan elk voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 

vergadering. 

- Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen 

(overeenkomstig het in voorgaande lid bepaalde) dan is de algemene vergadering vrij in 

de keus. 

- Indien er meer dan één bindend voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 

voordrachten. 

 

3.2. Samenstelling van het bestuur 

Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 officiële bestuursleden. Verder kent de 

vereniging een aantal commissies die het bestuur ondersteunen en in vast verband activiteiten 

uitvoeren. Naast deze vaste commissieleden zijn er diverse vrijwilligers actief die de vereniging 

ondersteunen wanneer er op hen een beroep wordt gedaan. 

 

3.3. Vergoedingen 

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers verrichten hun taken op vrijwillige basis. 

De vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.  



4 Financieel beleid 
 

4.1. Statuten 

In artikel 8 van de statuten van de Vereniging El Mouahidine is het volgende opgenomen met 

betrekking tot het financieel beleid: 

- De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 

vergadering zal worden vastgesteld. 

- Buiten de jaarlijkse bijdrage van de leden bestaan de geldmiddelen van de vereniging uit 

eventuele erfstellingen, legaten, donaties, subsidies en in het algemeen uit alle inkomsten 

die uit de aard van de vereniging voortvloeien. 

 

4.2. Beleid 

De Vereniging El Mouahidine heeft geen winstoogmerk. Al haar baten worden gebruikt om de 

uitgaven te bekostigen en de toekomstige investeringen van nieuwbouw te kunnen bekostigen. 

Het vermogen van de vereniging staat op haar eigen bankrekening. Er wordt gewaarborgd dat 

bestuurders niet over het vermogen kunnen beschikken, door enkel 2 bestuursleden (voorzitter 

en penningmeester) tegelijkertijd bevoegdheid te geven om geld te innen (enkel in bijzijn van 

beide kan er geld worden geïnd). De overige bestuursleden hebben inzage in de bankafschriften. 

Indien de vereniging wordt opgeheven wordt een batig saldo zo besteed dat daarmee het 

algemeen belang is gediend. 

 

4.3. Baten 

De inkomsten van de Vereniging El Mouahidine worden onderverdeeld in de volgende twee 

categorieën: 

- Inkomsten voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging (nutsvoorzieningen, 

onderhoud, evenementen en vergoedingen): 

 

Voor het dagelijks functioneren van de vereniging zijn wij volledig afhankelijk van onze 

eigen leden. Omdat wij als vereniging onze zelfstandigheid willen behouden om ons eigen 

beleid uit te kunnen blijven voeren zullen voor het dagelijks functioneren niet op zoek 

gaan naar externe financieringsbronnen behalve de particulieren. Wij gaan er vanuit dat 

de bezoekers van de vereniging vanuit hun eigen geloofsovertuiging voldoende middelen 

zullen generen om de vereniging draaiende te houden. Elk jaar wordt er begroting 

opgesteld op basis waarvan de activiteiten voor dat jaar worden bepaald. Indien 

gedurende het jaar blijkt dat de inkomsten tegenvallen, worden er activiteiten geschrapt 

of wordt er een individuele bijdrage gevraagd van de leden. Als blijkt dat de inkomsten 

voor dat jaar meevallen, wordt het aantal activiteiten daarop aangepast. 

 

De inkomsten voor het functioneren van de vereniging komen uit: 

o Jaarlijkse bijdrage per jaar per lid 

o Vrijwillige donaties 

o Collectes na afloop gebedsdiensten 



 

- Inkomsten voor de bouw van een nieuw verenigingsgebouw: 

 

De Vereniging El Mouahidine is voornemens om op termijn (<5 jaar) een permanent 

gebouw te bouwen om haar activiteiten te kunnen huisvesten en verder te ontplooien. 

Voor de nieuwbouw heeft de algemene ledenvergadering besloten dat elk lid gevraagd 

wordt om een financiële bijdrage te leveren voor de bouw van het nieuwe 

verenigingsgebouw, naar gelang van de individuele financiële draagkracht. Naast de 

verplichte bijdrage wordt er regelmatig gecollecteerd bij de leden. Op termijn zal er ook 

door vrijwilligers bij andere moskeeën worden gecollecteerd.  

 

Het uitgangspunt is dat de vereniging op basis van de donaties wordt gerealiseerd. Voor 

de nieuwbouw kennen we de volgende inkomsten: 

o Bijdrage per lid van de vereniging 

o Vrijwillige donaties 

o Collectes na afloop gebedsdiensten 

o Collectes bij andere moskeeën en markten 

o Inzameling tijdens benefiet(s) 

o Online donaties 

 

4.4. Lasten 

Ook de uitgaven kunnen verdeeld worden in 2 categorieën. De eerste categorie behelst de kosten 

die te maken hebben met het functioneren van de vereniging en het onderhouden van het 

bestaande verenigingsgebouw. De tweede categorie betreft de uitgaven voor de nieuwbouw. 

- Het bestaande verenigingsgebouw 

 

De vereniging bezit momenteel een verouderd pand aan de P.M. van Gentstraat te 

Leerdam. Dit pand zal op termijn (<5 jaar) gesloopt moeten worden, zodat er op deze 

locatie een nieuw verenigingsgebouw gerealiseerd kan worden. 

 

De uitgaven voor het bestaande verenigingsgebouw bestaan hoofdzakelijk uit de kosten 

voor de nutsvoorzieningen en onderhoud voor het pand aan de P.M. van Gentstraat. Ook 

worden er onkosten gemaakt t.b.v. het functioneren van de vereniging. 

 

- Nieuwbouw 

 

De vereniging is sedert 2017 eigenaar van de huidige kavel om vervolgens een permanent 

pand te bouwen. 

 

Voor dit gehele traject zullen de volgende uitgaven moeten worden gemaakt: 

- Kopen van huidige kavel van de gemeente Leerdam (gerealiseerd) 

- Onderzoekskosten (gerealiseerd) 

- Kosten architect en adviseurs (deel gerealiseerd) 

- Leges kosten bouwvergunningsprocedure 

- Kosten promotiemateriaal 

- Bouwkosten 


